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जोई नावािं एक कांगारूिं पिल्लू होत.ं 

ते आिल्या आईच्या खिशात राहत असे. 

हा खिसा िूि उबदार आखि मऊ होता

झोिायला आखि मोठं व्हायला फारि छान. 



जोई तिे तर करायिा. 

बहुतके वेळा तो झोिायिा आखि मोठा व्हायिा. 

िि कधी कधी तो खिशात उभा राहायिा

आखि बाहेर िहायिा. 

एक ददवस जोई खिशात उभा राहून

आजूबाजूला िाहत होता. 

“ते काय बरं ददसतंय?” त्याने पविारले. 

“ते ना, ते आहे जग.” 

त्याच्या आईने उत्तर ददले. 

मगजोई जगाकडे िाहू लागला. 



त्याला गवत ददसलं आखि झाडं

आखि कांगारू सुद्धा. 
त्याला कांगारू उड्या मारत
असलेले ददसले. 

हॉि

हॉि

हॉि

गवतावरूनआखि झाडािाली. 

“मला िि जग िहायिंय,” 

जोई म्हिाला. 



“ते काय!” त्यािी आई म्हिाली. 

“सगळीकडे िहा की.” 

“तसं नाही,” जोई म्हिाला. 

“मला या खिशातून

बाहेर िडायिं आहे. 

मला बाहेर येऊन

जग िाहायिं आहे.” 

“नाही, जोई,” त्यािी आई म्हिाली. 

“िरत खिशात बस बघू. 

आििी मोठा झालास

की मगि बाहेर यायिं.” 



“आििी मोठा! आििी मोठा!

तू सारिी मला तिे तर सांगतसे,” जोई म्हिाला. 

“बघ! मीआता ककती मोठा झालो आहे. 

या खिशात तरआििी जागा सुद्धा नाही.” 

“जोई!”  आई रागावली. 

“आता हे उड्या मारिं थांबव िाहू! 

स्वस्थ बसलास तर हवी तततकी जागा आहे.” 

“स्वस्थ बस! स्वस्थ बस!” जोई म्हिाला. 

“तू मला सारिी तिे तर सांगतसे! 

मी कायआयुष्यभर या खिशात

असा स्वस्थ बसून राहू का?” 



“लवकरि तू मोठा होशील,” 

आई म्हिाली. 

मग तू बाहेर जा.” 

“आििी मोठा! आििी मोठा!”  जोई म्हिाला. 

“िि मलाआताि जग िहायिं आहे.” 

“जोई,” त्यािी आई म्हिाली.  

“स्वस्थ बस! आखिझोि आता.” 

“झोि! झोि! तू सारिी मला

तिे तर सांगतसे,” जोई म्हिाला. 

“मला मुळीि झोिआली नाही आहे.”  



एक ददवस जोई खिशातून

बाहेर िाहत होता. 

त्याने सगळीकडे िादहले. 

त्यािी आई गवत िात होती. 

“आता मी या खिशातून

बाहेर िडिार आहे,” 

जोईने मनाशी पविार केला. 

मी अगदी आताि

बाहेर िडिार आहे!” 



जोईिे िाय खिशातून बाहेर आले. 

त्यािी शेिटी िि बाहेर आली. 

आता जोई िि बाहेर येऊन

गवतावर िडला. 

“ओ, ओ!” जोई म्हिाला. 

गवत मऊ नव्हतं. 

िि जोई आता िुश होता. 



“आता मी उड्या मारिार आहे,” तो म्हिाला. 

हॉि

हॉि

जोई िाली िडला. 

त्याने िरत एक ऊडी मारली. 

तो िरत िाली िडला. 

“ओ, ओ!” जोई म्हिाला. 

गवत मुळीि मऊ नव्हतं. 



जोईने िरत एक उडी मारली. 

तो िरत एकदा िाली िडला.

हॉि. 

हॉि. 

यावेळी मात्र तो िाली िडला नाही. 



त्याने िरत उड्या मारल्या. 

हॉि हॉि हॉि

गवतावर आखि झाडािाली. 

तो उड्या मारत गेला

ते त्याच्या आईला ददसलेि नाही. 

ती अजून गवत िात होई. 



जोईला िूि मजा येत होती. 

तो इकडे ततकडे

सगळीकडे उड्या मारत होता. 

जग बघायला ककती मजा होती. 

मगजोई िाली बसला.

तो आिल्या आईला शोधू लागला. 

िि ती कुठेि ददसेना. 

“मलाआता खिसा हवाय,” जोई म्हिू लागला. 



आता खिसा शोधण्यासाठी

जोई सगळीकडे उड्या मारू लागला. 

हॉि

हॉि

हॉि

गवतावर आखि झाडािाली. 

उड्या मारत मारत तो एका शेतािाशी िोिला. 



ततथे शेतकऱ्यािी बायको होती. 

“िला! बरं झालं!” जोई म्हिाला. 

“मला एक खिसा ददसतोय.”

बायकोच्या किड्याला एक मोठा खिसा होता. 

तो उबदार आखि मऊ ददसत होता. 

मगकाय,

हॉि

हॉि

जोईने खिशात उडी मारली. 



त्या खिशात काही तरी आहे

हे जोईला माहीति नव्हत.ं 

कॅ्रक! कॅ्रक!

फूस! फूस!

िूस! िूस!

“ईईईई !” शेतकऱ्यािी बायको ककंिाळली. 

हॉि ! हॉि ! 

जोई खिशातून बाहेर िडला. 

हॉि! हॉि! 

आखि उड्या मारत तनघून गेला. 



“हा खिसा काही छान नव्हता!” 

जोई म्हिाला. 

जोई िरत इकडे ततकडे िाहू लागला. 

त्याला एक मुलगाआखि एक मुलगी ददसले. 

मुलाकडे शाळेिे मोठे दप्तर होत.े 



“वा! छान!” जोईला वाटले. 

“मला एक खिसा ददसतोय!” 

हॉि

हॉि

आखि जोईने दप्तरात उडी मारली. 

“हे कायआहे?” जोई म्हिाला. 

“मला हे नको आहे!” 



“आखि हे कायआहे?” जोई म्हिाला. 

“मला हे नको आहे

आखि हे िि नको आहे.” 

“हे कायआहे बरं?” जोई म्हिाला. 

“हे तर मलाआवडत,ं

हे िि

आखि हे सुद्धा.” 



मुलगाआता बस मध्ये िढला. 

आखि जोई िि!

धड धड धड. 

शाळेिी बस तनघाली होती. 

हे छान होत.े 

आईच्या खिशात बसून

गेल्यासारिेि वाटत होत.े 

जोईला छान झोि लागली. 



जोई थोड्या वेळाने जागा झाला. 

त्याने आजूबाजूला िदहले. 

मुले आखि मुली. 

मुलीआखि मुले. 

मग कुिीतरी म्हिाले,

“मुलांनोआखि मुलींनो,

स्वस्थ बसा बघू.” 

“काय? स्वस्थ बसा? अरे बािरे! 

आता तर मला इथून जायलाि हवे!” जोई मनाशी म्हिाला. 



त्याने दप्तरातून उडी मारली. 

“अरे! हे िहा!” एक मुलगाओरडला. 

“कांगारू! कांगारूिं पिल्लू!”

जोईने दाराबाहेर उडी मारली. 

“ए, िरत ये!” मुले ओरडू लागली. 

आखि मुली म्हिाल्या,

“कांगारू, अरे िरत ये!” 



िि जोई तनघून गेला. 

त्याला स्वस्थ बसायिं नव्हत.ं 

हॉि

हॉि

उडी मारून जोई

मोठ्या झाडािाली गेला. 

ततथे त्याला ददसली एक ट्रक. 

ती एका झाडा शेजारी उभी होती. 

“बरं झालं!” जोई म्हिाला. 

मला एक खिसा ददसतोय!”

हॉि

हॉि

जोईने त्या खिशात उडी मारली. 



ट्रक िालायला लागली. 

धड धड धड

हे छान होत.े 

िि तो खिसा मात्र मऊ नव्हता. 

“हे कायआहे?” जोई म्हिाला. 

हे मला नको आहे” 



“आखि हे काय?” जोई म्हिाला. 

“मला हे नको आहे. 

हे िि नको

आखि ते िि नको!” 

ट्रकआिली िुढे जाति होती. 

जोई काय करतो आहे

हे िोस्टमनला माहीति नव्हत.े 

िि एका शेतकऱ्याने ते िादहले. 

त्याच्या बायकोने िि िादहले. 



शेतकरी ट्रक मागे िळू लागला. 

शेतकऱ्यािी बायको

शेतकऱ्याच्या मागे िळू लागली. 

“हे बघा! हे बघा!” 

त्यांनी िोस्टमनला हाका मारल्या. 

जोईला शेतकऱ्यािी बायको ददसली. 

त्याला ततच्या खिशात

िरत जायिे नव्हत.े 



हॉि!

उडी मारून जोई झाडािाली

आखि गवतावर िरत गेला. 

“मलाआता खिसा िादहजे,” जोईला रडू आलं. 

“मलाआता उबदार आखि मऊ खिसा िादहजे

त्यात माझ्याशशवाय दसुरं काही नको.” 

गवतावर जोईला

काही कांगारू ददसले. 



मग त्याला त्यािी आई ददसली! 

“जोई! जोई!” आईने हाक मारली. 

“अरे, कुठे गेला होतास?” 

“मी जग बघायला गेलो होतो,”

जोई हळूि म्हिाला. 

“असं का? 

मग जग कसं होतं ?” आईने पविारले. 

“तसं िादहलं तर जगात िूि खिसे होत.े 

त्या सगळ्या खिशांमध्ये िूि सामान होत.ं 

िि माझ्या एकट्यासाठीि जागा असलेला

एकही खिसा जगात नाही आहे.” जोई म्हिाला. 



“जगातला सगळ्यात मस्त खिसा

फक्त इथेि आहे,” जोईने उत्तर ददले. 

“मग ये, आत उडी मार,”  आई म्हिाली.

जोईने अगदी तिे केले. 

समाप्त




